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ETERNO ‘PRESIDENTE’
RONALDO VAI COMANDAR
O COMITÊ ORGANIZADOR
DA COPA DO MUNDO {pág 15}

Cadeia do petróleo sofre
com fornecedores na BS

Estudo do Sebrae e da Petrobras mostra que boa parte das MPEs da região não está preparada para fornecer
serviços para o setor Apenas 5% do que foi gasto pela petrolífera em 2010 foi comprado na Baixada Santista {pág 02}

Após sete anos de monitoramento com
câmeras em Santos, atos como pichações tiveram
queda de até 80% {pág 03}

Cursos de
saúde sofrem
4 mil cortes

Metro traz Especial de Educação
que entre outros assuntos aborda
as dificuldades e vantagens de se
transferir de faculdade {págs 07 a 10}

MEC fecha 3.986 vagas em
cursos sem qualidade Farmácia,
odontologia e enfermagem
sofreram maiores cortes {pág 05}

Vandalismo cai
com câmeras

Em muitos casos, a cadeia de petróleo na região precisa de serviços simples, como marceneiros ou fornecimento de comida

FRED CASAGRANDE/METRO SANTOS

Mín 22°C
Máx 29°C

SANTOS
Quarta-feira, 
30 de novembro de 2011

Edição nº 470, ano 2

Roda de Samba do 
Ouro Verde tem
semana de festa
no Sesc Santos {pág 13}

Os Muppets
tentam reconquistar
Hollywood em
novo filme {pág 12}

Será que vale
a pena trocar
de faculdade?

Baixa qualidade
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Impacto é direto 
para os fornecedores  
Gustavo Bizelli, analista de
mercado, afirma que ainda
não é possível precisar em
números no que diz respei-
to à geração de empregos.
“Se em relação aos fornece-
dores cada uma das empre-
sas têm em média dois ou
quatro funcionários a mais,
seria um grande número
considerando as 6 mil MPEs.
Mas nem todas vão se tor-

nar fornecedoras. Porém,
certamente tem impacto
sim na mão de obra já que a
força de trabalho dos em-
preendimentos fornecedo-
res se ampliou em 14% nes-
te ano, enquanto as não for-
necedoras expandiram sua
mão de obra em 5%, ou seja,
três vezes mais sua força de
trabalho”, afirma.

A etapa mais longa é a
preparação, segundo o
analista. “Na verdade o
processo de cadastramen-
to e o início de recepção
de cotações é rápido quan-
do se tem a  parte de docu-
mentos organizada.” 

METRO SANTOS

Falta mão de obra
A Baixada Santista tem 6
mil MPEs (micro e peque-
nas empresas) com poten-
cial para trabalhar na ca-
deia de gás e petróleo. A
informação foi levantada
em estudo do Sebrae em
parceria com a Petrobras.
No entanto, somente 14%
buscaram informações so-
bre como fornecer adequa-
damente para o setor.

Muitos empreendedo-
res, no entanto, têm difi-
culdades em encontrar
mão de obra qualificada e
alguns deles afirmam que
seus próprios empregados
são deficientes neste quesi-
to. “Não adianta fornecer
para a Petrobras se a mão

de obra não estiver capaci-
tada. É isso que a região da
Baixada Santista precisa”
afirma Rogério Barreto, se-
cretário adjunto de empre-
go e trabalho. 

No estudo foi mostrado
que 44% das MPEs não trei-
naram nenhum emprega-
do no último ano. De olho
nisso o microempresário
José Sérgio Antonio, da
Pier Manutenção Industrial
de Santos, acredita que
seus 40 funcionários, inclu-
sive ele, precisam de uma
maior capacitação. “Nossa
empresa tem interesse em
trabalhar com a Petrobras
e seus parceiros, mas en-
tendo que a mão de obra
precisa se aprimorar. Isso é
o fator preponderante, que
ainda atrapalha o cresci-
mento da nossa região.”

E não à toa José Sérgio
busca qualificação. O le-

vantamento mostrou 
que os fornecedores já 
cadastrados registratam
um crescimento médio 
de faturamento da ordem
de 19%. 

Para estarem aptas a tra-

balhar com gás e petróleo,
as empresas precisam ter
desde cadastro atualizado,
com alvará em dia até
prestadores de serviços
uniformizados e utilizan-
do EPI (Equipamento de

Proteção Individual) para
ingressar na refinaria, por
exemplo. 

Empresas da Baixada devem se capacitar para trabalhar e atender as demandas dos setores
de petróleo e gás No último ano, Petrobras investiu R$ 2 milhões em compras, e apenas 5%
desse total ficou com empresas da região Meta da estatal é dobrar este índice até 2020

“Existe demanda,
mas há necessidade
de profissionais
capacitados.”
JAIME SHIGUERU, DA PETROBRAS

CHRISTIANE FERREIRA
METRO SANTOS

Demanda

Áreas que necessitam de
serviços na cadeia de 
petróleo e gás.

Serviços. Apoio adminis-
trativo e de RH, publicida-
de, criação, design, forne-
cimento de refeições
prontas, gráficos e impres-
sões, medicina ocupacio-
nal, engenharia civil e am-
biental, entre outros.  
Comércio. Atacadista de
combustíveis, vestuário,
brindes, papelaria, 
produtos químicos, cama,
mesa e banho, tintas, fer-
ragens, material de cons-
trução etc. 
Outros. Fabricação de es-
quadrias e alumínios, mó-
veis e marcenaria, peças
industriais, entre outros. 

É preciso profissionais qualificados para atender as demandas da refinaria

FRED CASAGRANDE/METRO SANTOS

Oportunidades são
para vários setores
Diversos setores precisam
de novos profissionais. Os
de serviços aparecem com
maior potencial no estudo
do Sebrae, com 55%, se-
guido pelo comércio, com
43,17%. Para Glaucia Na-
zareth Ferreira, gestora de
projetos de petróleo e gás
do Sebrae da Baixada San-
tista, muitos empreende-
dores têm a visão errada
de que não podem traba-
lhar para a Petrobras.
“Muitas empresas acham
que não podem fornecer
para a estatal, mas na rea-
lidade podem. A empresa
necessita de vários produ-

tos, não somente de son-
das submarinas, mas exis-
te demanda para refeição
pronta, hotel, gráfica,
brinde, quer dizer são ra-
mos de atividades que há
empresas na Baixada que
podem atender a tais de-
mandas. Acredito que a
região oferece grande po-
tencial nas nove cidades.”

METRO SANTOS

14%
foi o tamanho da 
expansão da força 
de trabalho tomando
como base as 
empresas que já 
conseguiram tornar-se
clientes do setor 
de petróleo e gás.

“A Baixada Santista
oferece grande
potencial nas 
nove cidades.”
GLAUCIA FERREIRA, DO SEBRAE

“O importante é
saber o que a
empresa precisa,
para depois fazer
cadastro.”
GUSTAVO BIZELLI, ANALISTA

Feira de
Emprego é
adiada
MUDANÇA. Foi adiada a
1ª Feira do Emprego,
que tem como objeti-
vo oferecer ao traba-
lhador um raio x das
oportunidades de em-
prego na Baixada. A
nova data do evento
ainda não foi defini-
da. METRO SANTOS

Centro de
esclerose é
inaugurado
HOJE. O Centro de
Tratamento de Escle-
rose Múltipla (CA-
TEM-Santos) será
inaugurado hoje em
Santos. O atendimen-
to será aberto à po-
pulação apenas em
janeiro de 2012. O
Centro é uma parce-
ria do CATEM-Santos
com a Santa Casa 
de Santos. 

METRO SANTOS

Breves

Cotações
Dólar

- 0,16%
(R$ 1,85)

- 0,82%
(R$ 2,46)

Euro

Bovespa Selic
(11,50%)

Salário
mínimo
(R$ 545)

- 1,28%
(55.299 pts)
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Presidente
da CET terá
que depor 
O presidente da Compa-
nhia de Engenharia de Trá-
fego (CET), Rogério Crants-
chaninov será a próxima
testemunha a depor na Câ-
mara de Santos. A convoca-
ção do presidente da com-
panhia ocorreu após reu-
nião da Comissão Especial
de Inquérito (CEI) criada
para apurar denúncias de
irregularidades nos pátios
de veículos da companhia.

Três funcionários da CET
prestaram depoimento. Se-
gundo eles, a fiscalização
nos pátios de Monte Ca-
brão (Área Continental) e
Caneleira (Zona Noroeste)
não era rotineira, apesar do
contrato entre a compa-
nhia e a permissionária
Martha’s Serviços Gerais
prever este tipo de serviço.
O depoimento do presiden-
te da CET ainda não tem
data definida.

METRO SANTOS

Santos conseguiu reduzir
em 80% a incidência de
vandalismo nos locais on-
de existem câmeras de mo-
nitoramento eletrônico na
cidade. Balanço dos sete
anos de implantação do
Sistema Informatizado de
Monitoramento (SIM)
aponta ainda que houve
redução de 60% nos casos
de furto, roubo e consumo
de drogas  

Na última semana, mais
três ocorrências foram fla-
gradas: furto a um estabe-
lecimento comercial na
Vila Nova, roubo de moto
no Centro Histórico e trá-
fico de drogas no Emissá-
rio Submarino, no José
Menino. 

Implantado pela prefei-
tura em 2006, o sistema,
hoje com 33 câmeras, ga-
nhará ainda este ano mais
dois equipamentos a se-
rem instalados no Túnel
Rubens Ferreira Martins e
outro na Avenida Nossa Se-
nhora de Fátima, Zona No-
roeste.  “A redução dos ca-
sos é visível nos locais que
possuem monitoramento
eletrônico”, disse o secretá-
rio de Segurança, Renato
Perrenoud.

Câmeras reduzem casos
de vandalismo em 80% 

Balanço dos sete anos de implantação do Sistema Informatizado de Monitoramento (SIM)
aponta ainda redução de 60% nos casos de furtos, roubo e consumo de drogas em Santos

Semana da Conciliação deve
ser comprometida na Baixada
A greve dos funcioná-
rios da Justiça pode impe-
dir a realização das au-
diências da Semana Na-
cional da Conciliação na
Baixada Santista. Na re-
gião, boa parte dos servi-
dores judiciários estão 
em greve há 73 dias. Os
trabalhadores reivindicam
a implantação de um Pla-
no de Cargos e Salários

(PCS) para a categoria,
além de reajuste de 33%
nos salários. “Não vamos
disponibilizar grevistas
para trabalhar na Semana
da Conciliação. O Judiciá-
rio não consegue resolver
seus próprios problemas
trabalhistas e quer resol-
ver os dos outros”, criti-
cou o  coordenador do Sin-
dicato dos Trabalhadores

do Judiciário Federal 
no Estado de São Paulo
(Sintrajud), Adilson Ro-
drigues.

Procurada pela nossa re-
portagem, o Tribunal Fe-
deral Regional da 3ª Re-
gião, que compreende
Grande São Paulo e Baixa-
da Santista, não se pro-
nunciou sobre o assunto.  

METRO SANTOS

Vandalismo em prédios públicos no Centro de Santos poderia ser evitado com câmeras de monitoramento 

FRED CASAGRANDE/METRO SANTOS

ANA PAULA SANTOS
METRO SANTOS

O curso de odontologia da
Unimes teve desempenho
insatisfatório no Conceito
Preliminar de Curso (CPC).
O índice varia de 1 a 5, sen-
do que qualquer resultado
abaixo de três é passível de
medida cautelar. A univer-
sidade teve nota 1,75. 

Segundo o Ministério
da Educação (MEC), o cur-
so só não terá o número
de oferta de vagas reduzi-

do porque já ofereciam
apenas 40 vagas. Porém, a
assessoria de imprensa da
Unimes afirmou que hou-
ve um mal entendido pelo
MEC quando se referiu à
divisão do número de va-
gas. Foram anunciadas 40
vagas através do Diário
Oficial da União. No en-
tanto, a universidade ofe-
rece 80 vagas anuais divi-
didas em dois turnos – 40

período diurno e 40 no
noturno. “Estamos em
contato com o Ministério
da Educação para esclare-
cer os dados que foram
publicados”.

O MEC cancelou 5.091
vagas em 155 cursos supe-
riores de odontologia, en-
germagem e farmácia de
instituições de 24 estados
brasileiros (leia mais na pá-
gina 5). METRO SANTOS

Bazar do
FSS conta
com 520
produtos 
Para quem ainda não com-
prou enfeite de Natal, o
Fundo Social de Solidarie-
dade de Guarujá oferece
vários objetos relacionados
à data como guirlandas, ár-
vores, botas, Papai Noel,
castiçal, velas, toalhas, al-
mofadas, colchas ente ou-
tros. O 2º Bazar de Natal do
Fundo Social começou nes-
ta segunda-feira e prosse-
gue até o próximo dia 8,
sempre das 10h às 16. 

A mostra conta com a ex-
posição de aproximada-
mente 520 produtos, so-
mando o trabalho das três
oficinas. METRO SANTOS

Centro Histórico contará com 18 câmeras em 2012
Em 2012, o Centro Histó-

rioco ganhará 18 câmeras
de monitoramento. Elas se-
rão implantadas por meio
de convênio entre prefeitu-

ra e Petrobras, que se soma-
rão às cinco em funciona-
mento na área. Elas tam-
bém farão o monitoramen-
to nos bairros adjacentes,

como Valongo, Paquetá e
Vila Nova, chegando até
Vila Mathias e Jabaquara.
“No Centro há muitas lojas,
bancos. Vai ajudar bastante

a segurança no bairro", dis-
se Perrenoud. 

Segundo o secretário,
outras duas câmeras serão
instaladas no Gonzaga,

três na Av. Pedro Lessa na
altura do Embaré e outra
na Av. Ana Costa com a
Francisco Glicério.

METRO SANTOS

Curso de odontologia da Unimes
pode ter número de vagas reduzido 
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Dentro de alguns dias, o
Aquário Municipal de San-
tos deve receber um novo
hospede, o leão-marinho In-
ti. O animal vem do Zoológi-
co de São Paulo onde vive
com os pais e tio. 

Segundo a secretária de
Turismo de Santos, Wânia
Seixas, a princípio, o animal
deve ficar em observação,
porém, o público já poderá
visitá-lo antes do Natal. “Ele
chega ao aquário na primei-
ra quinzena de dezembro,
mas é preciso uma semana
da adaptação. Um tratador
do zoológico permanecerá
com ele na fase de adapta-
ção. No Natal, ele já deve es-
tar animando os visitantes”. 

Desde a morte do Macae-
zinho, em abril deste ano, o
público do aquário ficou ca-
rente. Agora, com a vinda
do leão-marinho, de apenas
7 anos e 300 quilos, a secre-
taria de Turismo estima que

o número de visitantes au-
mente. “Nós adaptamos o
tanque para ter o animal co-
nosco, pois o reservatório
era destinado para lobos
que é a metade do tamanho
do leão-marinho. Espero
que ele se sinta bem, em ca-
sa. A expectativa é que a vi-
sitação aumente entre 10% e
20%”,  alegou a secretária. 

Ao chegar ao Aquário Municipal de Santos, o leão-marinho permanecerá por alguns dias em observação 
Segundo secretária de Turismo, antes do Natal o animal já pode ser visitado pelo público 

201 mil
visitaram o Aquário
Municipal de Santos
na temporada de ve-
rão 2010/2011, que foi
contabilizada do dia 1º
de dezembro de 2010
até 28 de fevereiro de
2011, segundo a Secre-
taria de Turismo.

Aquário de Santos ganha novo morador

O animal vem do Zoológico de São Paulo, onde vive com os pais e o tio

DIVULGAÇÃO

brasil

ANA PAULA SANTOS
METRO SANTOS

O ano ainda não acabou,
mas o turismo no Brasil já
supera os índices registra-
dos em todo ano passado.
De janeiro a novembro, fo-
ram 72 milhões de desem-
barques domésticos, ante
67,6 milhões em 2010. O
número de desembarques
internacionais chega a 8 mi-
lhões - no ano passado, fo-
ram 7,8 milhões. A receita
já atinge R$ 11,1 bilhões, R$
185 milhões a mais do que
em 2010.

Os dados foram apresen-
tados pelo ministro do Tu-
rismo, Gastão Vieira, na
conferência Internacional
de Turismo, em Fortaleza.
“O turismo é uma ferra-
menta de geração de empre-
go, inclusão social e supera-
ção da crise internacional”,
disse.   

No evento, Vieira afir-
mou que já recebeu da pre-
sidente Dilma Rousseff (PT)

autorização para elaborar o
PAT (Programa de Acelera-
ção do Turismo). O objetivo
é tentar eliminar entraves
do segmento e acelerar pro-
jetos da área. “Estamos mo-
dernizando o ministério pa-

ra criar políticas públicas de
maneira a atender as neces-
sidades da nova classe mé-
dia”, afirmou.

O representante do BID
(Banco Interamericano) Fer-
nando Florez destacou a im-

portância de o país investir
no setor. “O turismo é fator-
chave no combate à pobre-
za. É um setor que impulsio-
na o aparecimento de em-
presas e de integração regio-
nal”. METRO

Número de turistas no ano bate recorde

Aeroportos já registraram 8 milhões 

de desembarques internacionais  

LUIZ GUARNIERI/FUTURA PRESS

Vazamento no Campo de Frade

DIVULGAÇÃO

Chevron terá de arcar
com dano ambiental

A pretroleira Chevron terá
que fazer um “seguro” para
financiar prejuízos ambien-
tais provocados pelo vaza-
mento de óleo em um posto
de perfuração da empresa
no Campo de Frade, no Rio
de Janeiro. 

Segundo o assessor da di-
retoria da ANP (Agência Na-
cional de Petróleo), Sílvio Ja-
blonski, a Chevron deverá
tomar medidas selemelhan-
tes às exigidas à BP (British
Petroleum) pelo vazamento
no Golfo do México, em
abril de 2010. 

A BP foi obrigada a criar
um fundo de US$ 20 bilhões

para a recuperação ambien-
tal da área afetada pelo aci-
dente, além de receber mul-
ta de US$ 75 milhões.

O valor a ser destinado
pela Chevron para bancar
os prejuízos causados pelo
vazamento não foi definido.
A empresa, no entanto, já
foi multada em R$ 50 mi-
lhões pelo Ibama e pode re-
ceber ainda mais duas mul-
tas, de valor total de R$ 60
milhões, por não ter um
plano de emergência. A
Chevron tem até o dia 7 pa-
ra entregar um relatório de-
talhado sobre o acidente no
Campo de Frade. METRO

Mortes no
Guarujá podem
estar ligadas 
ao tráfico, 
diz polícia

A Polícia Civil investiga a
participação de traficantes
internacionais no assassi-
nato de dois estrangeiros
encontrados mortos em
um condomínio de luxo,
no Guarujá.

Um colombiano e um
argentino foram mortos a
tiros, na noite de sábado,

dentro de uma casa no
condomínio Jardim 
Acapulco.

Segundo relato de teste-
munhas, a policia foi acio-
nada logo após vinzinhos
ouvirem quatro disparos. 

O colombiano Bernar-
do Castanho, dono do
imóvel, foi baleado três

vezes no rosto. O argenti-
no Gabriel Alejandro Gon-
zales foi achado pelos po-
liciais com um tiro no pei-
to. Um terceiro estrangei-
ro, também colombiano,
foi encontrado pela polí-
cia com as mãos e os pés
amarrados em um dos cô-
modos da casa onde o cri-

me aconteceu. 
De acordo com a polí-

cia,  na noite de sua mor-
te, Castanho havia se en-
contrado com um comer-
ciante e dois amigos dele
em uma padaria. A Polícia
Civil e o Denarc  investi-
gam se traficantes inter-
nacionais de drogas têm

participação nas mortes
de Gonzales e Castanho. A
suspeita é de os assassina-
tos  foram motivados por
vingança. 

Dois argentinos que es-
tiveram com as vítimas
horas antes dos crimes es-
tão sendo  procurados pe-
la polícia. METRO
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O MEC (Ministério da Edu-
cação) anunciou ontem o
fim de 3.986 vagas em 148
cursos de Odontologia, En-
fermagem e Farmácia que
tiveram nota inferior a 3
no CPC (Conceito Prelimi-
nar de Curso) de 2010. No
próximo vestibular, essas
faculdades terão de reduzir
a oferta de vagas.

A área que sofreu o maior
corte foi a de enfermagem,
com 2.572 vagas canceladas
em 88 instituições. Apenas
na Bahia e em São Paulo,
cursos de enfermagem per-
deram 1.220 vagas.

Os resultados da avalia-
ção do MEC foram divulga-
dos no dia 17. Segundo o
ministério, ao todo haverá
redução de 50 mil vagas
em cursos com avaliação
insuficiente. A nota do CPC
é estabelecida através da
nota dos alunos na prova

do Enade e da avaliação do
corpo docente e da infraes-
trutura do curso.

Hospitais universitários
O governo vai liberar R$
100 milhões para renovar
a estrutura tecnológica de
87 hospitais universitários
federais. A informação foi
publicada ontem no “Diá-
rio Oficial”. O montante,
que deve ser liberado ain-
da nessa semana por meio
do Fundo Nacional de Saú-
de,  será usado para com-
pra de equipamentos hos-
pitalares. METRO

Sanções valem para faculdades de enfermagem,
farmácia e odontologia com conceito inferior a 3

MEC corta quase
4 mil vagas de
cursos de saúde

Fraude na Agricultura pode 
ter causado rombo de R$ 228 mi
A CGU (Controladoria-Ge-
ral da União) terminou on-
tem os relatórios da audi-
toria especial no Ministé-
rio da Agricultura e con-
cluiu que o prejuízo causa-
do por esquemas de cor-
rupção podem chegar a R$
228 milhões.

Segundo a CGU, a maior
parte do rombo saiu dos
convênios da Conab (Com-
panhia Nacional de Abaste-
cimento) para a compra de
produtos agrícolas. Já foram
constatados gastos de R$ 20

milhões em benefícios con-
cedidos a empresas que pa-
garam aos produtores me-
nos do que receberam.

A CGU também confir-
mou que a Commerce Co-
mércio de Grãos Ltda, que
recebeu R$ 7 milhões, está
registrada em nome de la-
ranjas e possui sede de fa-
chada. O grupo responsá-
vel pela Commerce rece-
beu no total R$ 27 milhões
do ministério.

Já na contratação da
Fundasp, ligada à PUC-SP, a

CGU apontou "fraude pro-
cessual” e “pesquisa eleva-
da de preços”, com prejuí-
zo de R$ 1,1 milhão ao erá-
rio. A Fundasp faturou R$ 5
milhões com o contrato.

As suspeitas de irregula-
ridades no Ministério da
Agricultura culminaram
com a saída do então mi-
nistro Wagner Rossi
(PMDB), no dia 17 de agos-
to deste ano. A auditoria
da CGU foi aberta a pedido
da presidente Dilma Rous-
seff.  METRO

138
cursos perderam va-
gas para próximo ves-
tibular e passarão por
supervisão do MEC.

CHARLES SILVA DUARTE/O TEMPO/FOLHAPRESS

Ônibus invade loja e fere dois
Um ônibus de turismo subiu na calçada, atingiu duas pessoas e invadiu uma loja
na manhã de ontem em Belo Horizonte, Minas Gerais. Segundo a BHTrans, o mo-
torista perdeu o controle da direção no momento em que fazia uma curva. Ele
derrubou a parede da garagem de uma loja de autopeças. De acordo com o Cor-
po de Bombeiros, as duas pessoas atingidas tiveram apenas ferimentos leves. O
ônibus também derrubou um hidrante quando subiu na calçada. METRO

Belo Horizonte

Motorista perdeu o controle e subiu na calçada

Juízes vão fazer
paralisação hoje
Magistrados da Justiça Fede-
ral e do Trabalho ameaçam
parar hoje em todo o país. 

Segundo a Associação
Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho, cer-
ca de 3,6 mil juízes vão
aderir à paralisação. A cate-
goria reinvindica aumento
salarial, reclama da falta de
segurança e da “desvalori-
zação da carreira”. 

Esta é a primeira vez
que os magistrados do Tra-
balho fazem este tipo de

protesto no país. Mais de
20 mil audiências terão de
ser remarcadas.

A Associação dos Juízes
Federais afirma que cerca
de 2 mil magistrados de-
vem parar hoje. Porém,
ações consideradas urgen-
tes - criminais, que tratam
de aposentadorias e de for-
necimento de remédios -
serão poupadas durante o
protesto. Os juízes federais
já haviam feito uma parali-
sação um abril. METRO

Cidade do CE
tem 13 casos
de gripe A
A cidade de Pedra Branca,
no Ceará, tem 13 pessoas
infectadas pelo vírus H1N1,
da gripe A. Ontem, a Secre-
taria de Saúde do Estado
confirmou dois novos casos
da doença. No final de se-
mana, onze estudantes de
uma escola agrícola haviam
sido diagnosticados com o
vírus. A secretaria suspeita
que o vírus tenha sido trazi-
do de Ribeirão Preto, em
São Paulo. METRO
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O corte da taxa básica de
juros, a Selic,  na reunião
de hoje do Comitê de Polí-
tica Monetária, terá pouco
impacto nas operações de
crédito. A avaliação é da
Anefac (Associação Nacio-
nal dos Executivos de Fi-
nanças, Administração e
Contabilidade).

Caso se confirme a ex-
pectativa do mercado de
queda de 0,5 ponto percen-
tual, de 11,5% para 11% ao
ano, os juros do crédito

pessoal oferecido pelos
bancos cairiam de 65,92%
para 65,16% ao ano.

Na compra de uma gela-
deira, com preço à vista de
R$ 1,5 mil, se financiada
em 12 meses, a redução no
total pago seria de apenas
R$ 4,64. A taxa de juros
passaria de 5,44% para 5,4%
ao mês e o valor total da
compra financiada cairia
de R$ 2.081,56 para R$
2.076,93, segundo simula-
ção feita da Anefac. METRO

0,50
ponto percentual é a
projeção do mercado
financeiro para a 
redução da taxa básica
de juros na reunião
desta  quarta-feira do
Comitê de Política 
Monetária. Com a 
queda, a Selic 
encerraria 2011 
em 11% ao ano.

www.readmetro.com
QUARTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2011

06 economia

Brasil tem 19 novos
milionários por dia

País possui hoje 137 mil milionários e 30 bilionários

BILL MILES/IMAGE SOURCE

O crescimento da econo-
mia brasileira está criando
19 milionários por dia des-
de 2007, segundo reporta-
gem da revista norte-ame-
ricana de economia “For-
bes”. Os principais respon-
sáveis por essa expansão
são o crescimento do con-
sumo e do PIB (Produto In-
terno Bruto). 

O bom momento da eco-
nomia brasileira tem im-
pulsionado salários pagos a
executivos, que muitas ve-
zes ultrapassam aqueles
pagos nos Estados Unidos.
Segundo a reportagem, o
consumo no Brasil conti-
nua crescendo fortemente,
aumentando a fortuna de
varejistas, bancos e inúme-
ras indústrias. 

A tendência deve se re-

petir ao menos pelos próxi-
mos três anos, diz a revista
norte-americana.

A estatística considera
toda a riqueza individual,
incluindo investimentos,
propriedade, poupança e
outros patrimônios, além
de dinheiro. A pesquisa le-
vou em conta que cada R$
1 milhão equivale a US$
540 mil. Formam o grupo
de novos milionários, se-
gundo a “Forbes”, indiví-
duos com patrimônio entre
US$ 539 mil e US$ 2,7 mi-
lhões (R$ 1 milhão e R$ 5
milhões).

O Brasil tem hoje 30 bi-
lionários e 137 mil milio-
nários. Cerca de 70% da ri-
queza está concentrada
nos Estados de São Paulo e
Rio de Janeiro. METRO

Crescimento da economia
impulsiona fortuna, diz ‘Forbes’

Geladeira fica só R$ 4,64 mais
barata com redução da Selic

Companhia pediu concordata ontem nos EUA

LUCAS JACKSON/REUTERS

Check-in partilhado
começa em fevereiro

Os balcões de check-in
compartilhados entre as
companhias aéreas devem
começar a funcionar a par-
tir de fevereiro do ano que
vem, segundo a Anac
(Agência Nacional de Avia-
ção Civil).

Resolução da agência de-
termina que, nos aeropor-
tos onde a Infraero identifi-
car a necessidade de com-
partilhamento de guichês,
as empresas terão 30 dias
para montar um comitê de

gerenciamento, com pro-
posta de modelo de uso,
cronograma e regras. As
companhias terão mais 30
dias para detalharem como
funcionará a logística do
check-in compartilhado. 

Hoje, cada empresa tem
sua área de check-in defi-
nida. Com a mudança, nos
períodos de maior movi-
mento, um balcão ocioso
da TAM, por exemplo, po-
derá ser usado pela Gol, ou
vice-versa. METRO

American Airlines diz que
mantém serviços no país
O pedido de concordada fei-
to ontem pela American
Airlines não irá afetar as
operações no Brasil, segun-
do comunicado da compa-
nhia. Na nota, a American
Airlines informa que  a em-
presa continuará a prestar
os serviços normalmente.

A empresa informa ainda
que continua fazendo parte
da aliança Oneworld e man-
terá todas as parcerias de
compartilhamento de voos. 

A American Airlines
anunciou ontem que a em-

presa controladora, a AMR
Corporation, e algumas
subsidiárias sediadas nos
Estados Unidos entraram
com pedido de reorganiza-
ção, conforme o capítulo
11 da Lei de Falências nor-
te-americana. 

As companhias aéreas
controladas pela AMR têm
mais de 900 aviões que
atuam em 260 aeroportos
de mais de 50 países. São
programados, em média,
cerca de 3,4 mil voos diá-
rios. METRO

Governo pagou
R$ 216 bi em
juros neste ano
O governo brasileiro pa-
gou, em 2011, R$ 216,854
bilhões em juros líquidos
nominais, segundo estima-
tiva do “Jurômetro”, ferra-
menta  lançada ontem  na
internet pela Fiesp (Federa-
ção das Indústrias do Esta-
do de São Paulo). A ferra-
menta mede o juro que o
governo paga na dívida pú-
blica pelo dinheiro que to-
ma emprestado para finan-
ciar gastos correntes e in-
vestimentos. METRO

ONDE MESMO? Pesquisa
da Deloitte mostrou que
25% dos brasileiros querem
realizar a maior parte de
suas compras de Natal em
lojas de departamento e
22% em lojas de shopping
centers. A internet aparece
em terceiro, citada por 21%
das pessoas.

As pesquisas convergem: os brasileiros gastarão mais
nesse Natal, em relação a 2010. O estudo mais recente,
feito pela Enfoque com consumidores das classes B e C
de todo o país, mostrou que 4 em cada 10 entrevistados
pretendem elevar suas despesas com presentes. Outros
55% devem gastar o mesmo que no ano passado. O le-
vantamento também concluiu que 2011 não será  mar-
cado pelas “lembrancinhas” – 53% dos consumidores
admitem investir no mínimo R$ 300 em regalos natali-
nos. A pesquisa revelou ainda que 8 em cada 10 brasi-
leiros darão roupas de presente. Na sequência, os pro-
dutos mais vendidos devem ser brinquedos, calçados,
perfumes e livros. Parte dessas compras será paga à vis-
ta e parte a prazo, principalmente por meio do parcela-
mento no cartão de crédito.

NA FAIXA. A Gouvêa de
Souza vai sortear uma via-
gem com tudo pago à con-
venção da NRF – National
Retail Federation, que ocor-
re em janeiro, em Nova Ior-
que. Para concorrer, basta
preencher a ficha no link
http://concursonrf2012.gs
md.com.br.

Luiz Alberto Marinho é publicitário, especialista em marketing de varejo
e escreve no Metro todas as quartas-feiras. Com Jacqueline Lafloufa.

GISELE. A C&A lançou essa
semana nova coleção assi-
nada por Gisele Bündchen,
de olho nas festas de final
de ano. A super modelo vai
mostrar suas roupas ama-
nhã, em desfile aberto ao
público, dentro do exclusi-
vo Shopping Iguatemi, em
São Paulo.

VITRINE VIRTUAL. O Ibo-
pe lançou ontem seu servi-
ço de monitoramento de
sites de compra no Brasil.
Em outubro, os produtos
mais visualizados pelos
consumidores virtuais fo-
ram eletroeletrônicos, ves-
tuário e itens de cultura
(livros, CDs e DVDs).

Negócios 
em dia

NATAL GORDO
PARA O COMÉRCIO

LUIZ ALBERTO MARINHO

TONINHO ALMADA/HOJE EM DIA/FUTURA PRESS

Dois terços dos brasileiros contam com o 13o salário 
para comprar presentes de Natal.
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R Celular em 
sala de aula 
pode ser útil

Programa usa aparelho
para aprendizado {pág 8}

Linha livre

DIVULGAÇÃO/MVMOBI ANDRÉ PORTO/METRO

A estudante Nicole Vacilian Cahali, 18, 
que se prepara para a prova específica

do curso de arquitetura 

EDUCAÇÃO

Trocar de faculdade
não é tarefa fácil

Mudança de instituições pode
inviabilizar aproveitamento de
matérias já cursadas {pág 8}

Quero transferência!

ANDRÉ PORTO/METRO

Uma prova 
a mais

Testes de aptidão exigem dedicação
extra dos estudantes que buscam uma

vaga em alguns cursos superiores
Orientação e intensivos preparatórios

podem ajudar na prova decisiva {págs 10}

Luanda Vieira saiu da Anhembi 
Morumbi para o Mackenzie

Alunos e professores aprendem 
como utilizar celulares na escola

Quarta-feira, 
30 de novembro de 2011
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O processo de transferên-
cia entre faculdades existe
e é legal no Brasil, mesmo
que seja difícil - em alguns
casos, até mais que o vesti-
bular.  Cada instituição de
ensino superior tem auto-
nomia para escolher méto-
dos e gerir processos de
transferência de alunos.
Grande parte das faculda-
des recorre à análise curri-
cular e a provas específicas. 

A estudante de Comuni-
cação Social do Macken-
zie, Luanda Vieira, 22, por
exemplo, precisou come-
çar o curso na Universida-

de Anhembi Morumbi, pa-
ra, enfim, estudar onde
sempre quis. “Fiz colégio
no Mackenzie e planejava
também fazer curso supe-
rior ali, mas perdi o prazo
da inscrição para o vesti-
bular. Aí tive que procurar
outra faculdade”, diz a es-
tudante. 

Luanda teve de concluir
um ano na Anhembi para
pedir transferência. Ela
fez um exame e foi apro-
vada, mas nem todas as
disciplinas cursadas na
primeira instituição fo-
ram aproveitadas na nova

faculdade.
Além disso, Luanda diz

que sofreu preconceito na
faculdade por ter sido
transferida. “Quando eu
disse que vim de outra fa-
culdade, elas se afastaram.
Sentiam um certo medo,
como se eu fosse tomar o
lugar deles”, diz. 

Apesar da chateação, a
estudante diz não se arre-
pender. “Até pensei em
desistir, mas hoje acho
que valeu a pena. Princi-
palmente pelo curso, que
é bem como eu esperava.”

METRO

Transferir-se é difícil,
mas pode compensar

Trocar de faculdade após começar curso superior
exige paciência de alunos Transferidos podem 
enfrentar resistência dos novos colegas e 
dificuldades para aproveitar matérias já cursadas

Luanda Vieira teve dificuldades após se
transferir de faculdade, mas não se arrepende

ANDRÉ PORTO/METRO

Eles estão proibidos em
agências bancárias e são
mal vistos nos bancos de es-
cola, mas o uso de celular
pode tornar a aprendiza-
gem mais atraente. A inicia-
tiva acaba de ser premiada
na categoria “inovação edu-
cativa” pela Fundação Tele-
fônica.

Chamado de MVMob –
Minha Vida Mobile, o proje-
to já foi desenvolvido em
mais de 50 cidades pelo país
e em cerca de 450 escolas.

De acordo com o ideali-
zador e coordenador do
MVMob, Wagner Merije, a
ideia surgiu a partir de quei-
xas dos próprios professo-
res logo que os aplicativos
para celular começaram a
se tornar populares. “Entre
2003 e 2005, trabalhei em
uma empresa que produzia

conteúdo para celular e
com o boom do consumo
de aplicativos passei a dar
palestras em escolas. Nestes
encontros, sempre ouvia re-
clamações de que os con-
teúdos estavam se tornando
problemas nas salas de au-
la. O celular começou a vi-
rar um vilão e neste contex-
to percebemos a necessida-
de de dar um novo signifi-
cado ao aparelho”.

Foi neste momento que
teve início o debate de co-
mo os celulares poderiam
ser usados nas salas de aula.
Então, foram criadas ofici-
nas em que educadores tra-
balham linguagens como ví-
deo, fotografia, áudio e pro-
dução de texto agregadas às
disciplinas curriculares. 

“No primeiro momento
falamos das possibilidades

Alunos compartilham conteúdos gravados 

A aula vai começar:
liguem os celulares

FOTOS: DIVULGAÇÃO MVMOB

de construir as linguagens,
depois exploramos os apare-
lhos, além daqueles que le-
vamos, os dos alunos e pro-
fessores, para que eles en-
tendam que mesmo os
mais simples possuem
recursos que podem
ser utilizados e, por
último, trabalha-
mos o roteiro fa-
zendo com que
alunos e professo-
res participem
dos assuntos
que serão tra-
tados”, diz.

PATRÍCIA GUIMARÃES
METRO SÃO PAULO
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Habilidade
na fase final  

Horas de estudo, aulas e
cursos preparatórios são
comuns na rotina dos vesti-
bulandos. O desafio, no en-
tanto, é ainda maior para
alguns candidatos. Na con-
corrência por vagas em
cursos como Arquitetura,
Desenho Industrial, Artes
Cênicas ou Música, eles
precisam encarar, além da
prova normal, um teste de
habilidades específicas. 

“Vou tentar uma vaga
em Arquitetura, faculdade
que cobra a realização de
uma prova específica dos
candidatos que passam na
segunda fase. Para me pre-
parar, estou matriculada
em um curso totalmente
voltado para esse teste”,
afirma Nicole Vacilian Ca-
hali, de 18 anos, que tenta
pela segunda vez uma
aprovação na USP. 

A estudante do Anglo
paga uma mensalidade a
mais pelo curso, mas diz
que vale à pena. “As aulas
acontecem uma vez por se-
mana, eles ensinam técni-
cas de desenho e geometria
que não fazem parte do
conteúdo programático do
vestibular”, diz Nicole.

A exigência da prova
acontece quando a gradua-

ção aborda temas que não
são vistos no Ensino Médio. 

Segundo Pedro Carva-
lho, professor do curso pre-
parativo para a prova espe-
cífica de Audiovisual da
USP, os testes de habilidade
são um mistério para o alu-
no, que tem muito mais
chances de passar se tiver
tido uma orientação.

“Resolvemos testes ante-
riores em turmas com no
máximo 15 alunos. Por úl-
timo fazemos um simula-
do”, afirma Carvalho.

As provas de aptidão va-
riam de acordo com o cur-
so escolhido. Na Unicamp,
por exemplo, a graduação
em Dança leva em conta
habilidades físicas e perfor-
máticas dos estudantes. 

Faculdades que exigem testes de
aptidão são desafio a mais Existem
até cursos voltados a habilidades
específicas Aluno tem que se
preparar de forma diferente

Nicole tenta arquitetura na
USP e faz curso específico 

para a prova de aptidão

“Os cursos para
provas de aptidão
exigem dedicação
do aluno, pois são
aulas direcionadas
à formação do
estudante.”
RAFAEL ANTÔNIO PERRONI
COORDENADOR DO ANGLO

FERNANDO CORREA
METRO SÃO PAULO

Dia de teste

Anote o dia das provas de 

habilidades específicas das 

principais universidades de SP 

Unesp:
11 a 16 de dezembro. Provas de
aptidão para candidatos dos cur-
sos de Arte–Teatro, 
Artes Visuais e Música da 
capital; e também para os 
cursos de Arquitetura e 
Urbanismo, Design e Educação
Artística de Bauru.

Unicamp:
23 a 26 de janeiro. Provas de 
habilidades específicas para 
candidatos dos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo, Artes 
Cênicas, Artes Visuais, Dança e 
Música.

Fuvest:
11 a 13 de janeiro. Provas 
específicas para os cursos de 
Artes Cênicas, Audiovisual, 
Arquitetura e Design da 
capital; além de Música em 
Ribeirão Preto e Arquitetura 
em São Carlos.

* Importante: confirmar as 

datas citadas nas universidades,

pois pode ocorrer alterações. 

educação10 www.readmetro.com
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As instruções são as mes-
mas indicadas para a prova
normal de vestibular: che-
gar com antecedência,
apresentar RG, não levar
celular, máquina fotográfi-
ca ou calculadora, nem ir
de chapéu, gorro ou boné. 
O candidato tem que levar
materiais específicos para o 
exame. No curso de Educa-
ção Física, por exemplo, o 
vestibulando leva calção e
maiô. No de arquitetura,
ele vai precisar de régua e
compasso. 
A prova de habilidades es-
pecíficas nada mais é do
que uma etapa para ingres-
sar no curso desejado. Não
é preciso ter receio. Se pre-
pare bem, assim como fez
para os outros testes do 
vestibular, e confie na sua
capacidade.

Pronto para 

a específica

Tenha familiaridade com 
o teste de habilidades 
específicas e chegue com
segurança no dia da prova

Hora de reforçar os estudos 
para passar no teste de 
habilidades específicas

ANDRE PORTO/METRO
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A fúria dos iranianos con-
tra as sanções impostas pe-
lo Reino Unido se transfor-
mou em violência ontem,
quando manifestantes in-
vadiram a embaixada britâ-
nica em Teerã. Durante a
ação, os rebeldes – em sua
maioria jovens estudantes
– queimaram a bandeira do
inimigo e a substituíram
pela do Irã.

Houve confronto entre
policiais e manifestantes,
que tiveram de ser retira-
dos do local três vezes até a
desocupação do órgão di-
plomático. Segundo a agên-
cia local Fars, o grupo man-
teve seis funcionários reti-
dos no prédio da embaixa-
da. Posteriormente, eles fo-
ram soltos pelos agentes e
entregues a um represen-
tante britânico.  

Os estudantes também
quebraram as janelas e
queimaram bandeiras israe-
lenses no primeiro protesto
após a aplicação de novas
retaliações ao Irã devido ao
seu programa nuclear. No
último domingo, o governo
do presidente Mahmoud
Ahmadinejad aprovou a re-
dução dos laços diplomáti-
cos com o Reino Unido. EUA
e França também aplicaram
sanções. METRO

2011 é o 
10o ano 
mais quente
O aquecimento global faz
de 2011 o décimo ano mais
quente da história, segun-
do relatório da WMO
(World Meteorological Or-
ganization), apresentado
ontem na Cop-17 (17ª Con-
ferência das Partes da Con-
venção do Clima das Na-
ções Unidas).

“Nossa ciência é sólida e
prova inequivocadamente
que o mundo está se aque-
cendo, e esse aquecimento
acontece em razão da ati-
vidade humana”, disse o
secretário-geral da WMO,
Michel Jarraud.

METRO

Bandeira britânica é substituída pela iraniana

STRINGER/REUTERS

Jovens invadem embaixada em Teerã e queimam bandeira Cerca de mil manifestantes
protestaram contra a aplicação de novas sanções ao país devido ao seu programa nuclear

Irã contra-ataca britânicos

O norueguês Anders Brei-
vik, autor confesso dos
ataques que
mata-
ram 77
pessoas
em Oslo
no último
mês de julho,
sofre de esquizofrenia
paranóide e delírios,
segundo os psiquiatras
que o examinaram. O
relatório final aponta
que o atirador não po-
de ser considerado pe-
nalmente responsável
pelo massacre. 

Com isso, Breivik deve
se livrar de uma condena-
ção à prisão e provavel-

mente será internado em
um centro psiquiátrico
“se for necessário, para o

resto de sua vida”, se-
gundo a promo-

tora Inga Bejer
Engh.

A última
palavra sobre
a responsabi-

lidade penal
de Behring
Breivik é do
tribunal, que
geralmente
segue as reco-
mendações
dos psiquiatras

que avaliam os
acusados. 

METRO

Viena é a melhor
cidade para se viver
A excelente infraestrutura
de Viena, capital austríaca,
as ruas seguras e o bom ser-
viço público de saúde fa-
zem da cidade o melhor lu-
gar do mundo para se mo-
rar, segundo ranking da
consultoria Mercer.

Entre as dez primeiras
colocadas, oito estão na Eu-
ropa. Apesar disso, a Mercer
alerta que a crise econômi-
ca pode prejudicar a quali-
dade de vida nas cidades do
Velho Continente. “Elas não
estão imunes a uma redu-
ção no padrão de vida se a
turbulência econômica per-
sistir”, publicou a entidade. 

Entre as cidades brasilei-
ras, a primeira é Brasília,
que aparece em 101o lugar.
Rio de Janeiro e São Paulo
ficaram em 114° e 116°,
respectivamente. METRO

Centro da capital austríaca

REPRODUÇÃO

As 10 melhores

Suíça tem três cidades na
lista:

Viena, Áustria 

Zurique, Suíça

Auckland, Nova Zelândia

Munique, Alemanha

Dusseldorf, Alemanha

Vancouver, Canadá

Frankfurt, Alemaha

Genebra, Suíça

Berna, Suíça

Copenhague, Dinamarca

ATIRADOR NORUEGUÊS

Breivik vai se livrar da prisão

Facebook vai
ter de pedir
autorização
a usuários
O Facebook precisará da
aprovação de seus usuários
antes de alterar a forma co-
mo compartilha seus dados.
A exigência é resultado de
um acordo com a FTC (Co-

missão Federal de Comér-
cio dos EUA) sobre as acusa-
ções de que o Facebook en-
ganou consumidores.

Segundo a FTC, o Face-
book disse às pessoas que
elas poderiam manter pri-
vacidade sobre as informa-
ções que queriam comparti-
lham, mas depois tornou-as
públicas. O Facebook ainda
passará por auditorias pe-
riódicas de suas práticas de
privacidade pelos próximos
20 anos. AGÊNCIAS

www.readmetro.com
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800
milhões de usuários
têm conta no Face-
book. A rede social
tem sido alvo frequen-
te de críticas por suas
mudanças nas práticas
de privacidade. Mui-
tos usuários afirmam
que o site expõe de-
mais as suas informa-
ções particulares.

35%
MENOS DO QUE A MÉDIA 

HISTÓRICA DE 6,6 MI DE KM2

Degelo

A área composta por gelo
no Ártico caiu para 4,3 mi-
lhões de km2
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Os exageros e cores dos
anos 1980 dominavam as
ruas quando David Guetta
disparou seus beats pelas
pistas de dança francesas
pela primeira vez. Mesclan-
do house e hip-hop, não de-
morou muito para que o jo-
vem ganhasse a empatia do
público, que lotava os clu-
bes nas noites de Paris.   

A trajetória do DJ, hoje
com 44 anos e um dos
produtores mais requisi-
tados do mundo da músi-
ca, é tema do documentá-
rio “No-thing But the

Beat”, com lançamento di-
gital programado para o
dia 13 de dezembro, no
Facebook (bit.ly/guetta-
burnmovie). 

Com produção do Burn
Energy Drink, o projeto
traz  depoimentos de
Guetta e de sua esposa,
Cathy, além de histórias
narradas por amigos, fa-
miliares e representantes
de peso da cena musical,
entre eles Fatboy Slim,
Will.I.Am, Snoop Dogg,
Usher e Kelly Rowland. 

“Espero que o filme ins-

pire todos que tenham ta-
lento ou sonhos a seguir.
Tenho perseguido os
meus desde a adolescên-
cia e isto parece ser ape-
nas o começo para mim”,
diz o DJ. 

“Nothing But the Beat”
é, também, o nome do úl-
timo álbum lançado por
Guetta. O disco traz parti-
cipações de Jessie J e Chris
Brown, entre outros. 

Desde o anúncio da separa-
ção de Kim Gordon e Thurs-
ton Moore, vocalistas e gui-
tarristas do Sonic Youth, os
fãs aguardam notícias sobre
o futuro da banda.

Nessa semana, o guitar-
rista Lee Ranaldo acabou
com o mistério. O grupo vai
mesmo acabar, pelo menos
por hora. 

“Me sinto otimista em re-
lação ao futuro, indepen-
dente do que aconteça”, de-
clarou o músico em entre-
vista à “Rolling Stone”. 

Durante a conversa, Ra-

naldo não descartou um
possível retorno da banda,
mais para a frente. “Há to-
neladas de projetos de ar-
quivo e coisas assim”, disse.

Kim e Moore estavam
juntos desde 1984. A notí-
cia sobre a separação do ca-
sal foi divulgada no mês
passado.

O Sonic Youth é um dos
grupos mais cultuados do
rock alternativo. O último
show da banda foi realizado
em Paulínia, interior de São
Paulo, no dia 14 de novem-
bro, no SWU. METRO

A animação do francês 
costuma contagiar as pistas

ASTRID STAWIARZ/GETTY IMAGES
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As conquistas e os prazeres antes de serem adquiridos
apresentam dificuldades. E no caminho de uma das coisas
mais maravilhosas, que é viajar, tem a mala. Por que nós,
mulheres, na sua maioria, não conseguimos ser práticas na
hora de fazer as malas?

A gente até acredita que
seremos práticas, que fare-
mos uma mala pequena
com espaço para podermos
comprar alguma(s) coisa(s)
durante a viagem. Mas na
hora que você acaba de arru-
má-la, já está com excesso.

Eu capricho, mas uso
um terço da mala e tenho
certeza que deveria ter tra-
zido outras coisas. É frus-
trante. Sei que errei, que
coloquei casacos demais,
calças erradas, faltou top.
Um horror!

E o tempo de hoje não
facilita em nada as mulhe-
res na hora de pensar na
mala de viagem. Exemplo:
estive em Miami, que nos

“velhos tempos” seria uma temporada de calor agradá-
vel, e peguei um frio desgraçado.

A mala já estava toda errada – nem por culpa minha.
Como não era tempo de frio, consegui comprar apenas um
casaco, que eu não gostei, e tive que usá-lo durante todos os
dias. E minha mala ali, parecendo rir de mim.

Mas tirando o clima maluco, realmente, nós mulheres
não somos práticas. Colocamos de um tudo na mala: short,
saia, sandália, rasteira, calças e scarpin, sem falar da néces-
saire, que é uma malinha dentro da mala.

Claro que onde você vai se hospedar irá ter shampoo.
Mas, e se não for bom pro seu cabelo? É melhor levar o de
casa. Por isso a nécessaire é todo um drama à parte.

Você já sai de casa com a mala pesada, com a nécessaire
desnecessária, sem falar da angústia da mala que tem que
chegar e não se extraviar. É uma chatice: um saco pra fazer,

um saco pra desfazer e torcer
pra ela chegar intacta.

Olho para minha mala e
fico chateada. Durante a via-
gem me viro com um sapato,
uma calça que posso ficar por
dois dias, mas com uma mala
cheia de “desnéssarie”. 

E quem diz que eu consigo
praticar esse desapego? Sem-
pre tem que ter uma opção, e
é aí que a gente dança. Não
tem que ter opção... 

Por favor, me ajudem, me
mandem um sinal de fuma-
ça, twitter, e-mail, carta, de
como passar os dias em qual-
quer lugar do mundo com
uma mala pequena e razoa-
velmente vazia.

Pra mulher

ASSUNTO
MALA

ADRIANE GALISTEU

IN – Mala pequena, prática e objetiva

OUT – Mala obesa e cheia de opções

Sempre me pergunto: por que nós, 
mulheres, na  maioria, não conseguimos 
ser práticas na hora de fazer as malas?

@galisteuoficial #assuntomala

A viagem de David Guetta

ETHAN MILLER/GETTY IMAGES

THAIS AZEVEDO
METRO SÃO PAULO

Kim Gordon e Thurston Moore 

estavam juntos há mais de 20 anos

Guitarrista confirma fim do Sonic Youth

Em busca
do velho
holofote
perdido

Sucesso nos anos 1970 e
1980, os Muppets andavam
em um ritmo de produção
lento – tanto que seu último
longa, “Muppets do Espa-
ço”, foi lançado há 12 anos.
Agora, a trupe volta à ativa
em “Os Muppets”, que es-
treia nos cinemas brasilei-
ros na sexta, fazendo uma
paródia da própria situação.

Tudo começa quando o
boneco Walter convence
seu irmão mais velho, o hu-
mano Gary (Jason Segel), a
procurar o sapo Kermit, a
diva Miss Piggy e os outros
integrantes (entre eles, Ani-
mal, Gonzo e Fozzie) para
sugerir um retorno a Holly-
wood. Inicialmente reticen-

tes, os personagens acabam
convencidos de que mere-
cem um lugar sob os holo-
fotes da fama novamente.

Acompanhados por Mary
(Amy Adams), eles levam
um não atrás do outro. Mas
persistem, mesmo após ou-
vir que os jovens só querem
saber de monstros e 3D – tu-
do a ver com a história real
de seis anos para a concreti-
zação do filme. Na ficção, o
final é feliz. E no mundo
aqui fora o caminho é bom:
na estreia nos EUA, a produ-
ção arrecadou US$ 30 mi.

No longa ‘Os Muppets’, bonecos
ganham companheiro para

conquistar Hollywood novamente
Filme estreia no Brasil na

próxima sexta-feira

Gary (à esq.), Walter, Mary e todos os Muppets do filme

DIVULGAÇÃO

RAQUEL PAULINO
METRO SÃO PAULO
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Sesc comemora 25 anos de
grupo de samba com especial
O Sesc Santos comemora o ani-
versário de 25 anos da Roda de
Samba do Ouro Verde com um
mês inteiro de atividades volta-
das ao estilo musical.

Nesta semana, o público da Bai-
xada pode conferir
a abertura da ex-
posição "Ouro Ver-
de em Char-
ges", que ocor-
re na quinta-
feira, às 20h, 
e é com-

posta por 20 imagens do artista
plástico Lauro Freire. Os trabalhos
são um retrato cômico das rodas
de samba com o humor doado pe-
los sambistas nas produções das
canções. A visitação é gratuita e
permanece na unidade até dia 30

de dezembro.
No mesmo dia, às 21h30,

participantes e convidados
da Roda de Samba Ouro

Verde

reúnem o público do Sesc para fa-
zer um sarau com composições
próprias dos artistas da roda. Além
disso, os santistas também podem
participar de um bate-papo com o
expositor Lauro Freire sobre a
mostra e sobre seu trabalho. Para
participar da atividade é necessá-
rio comprar o ingresso no valor
que varia entre R$ 2 e R$ 8.

Os cantores Cartola, João No-
gueira, Jacob do Bandolim, Ataúl-

fo Alves, As-
sis Valen-

te, Elton Medeiros, Raul de Barros
e Nelson Sargento são homena-
geados pelo Roda de Samba Ouro
Verde sábado, às 21h. O grupo, for-
mado por Pytisca, Carioca, Fabi-
nho, Flávio Ruas, Tinoco, Pio e Zi-
nho, interpreta as canções dos ído-
los brasileiros do samba e faz um
show no palco do Sesc. Para entrar
é necessário comprar ingresso no
valor de R$ 8. A ação é recomenda-
da para maiores de 16 anos.

Para fechar o final
de semana, a uni-

dade exibi-

rá o filme "Comunas do Samba -
Roda de Samba Ouro Verde e Nel-
son Sargento", sexta-feira, às 20h,
no teatro, e domingo, às 15h, na
sala de projeção 1. O repertório do
filme conta com as canções "Canta
Brasil" e "Quem Parte Leva Sauda-
de". A atividade é gratuita e não re-
comendada para menores de 10

anos. METRO SANTOS

Catadora de lixo conta os
sonhos para os santistas

Espetáculo
interativo 
diverte as
crianças
O Sesc Santos apresenta o
espetáculo voltado ao pú-
blico infantil "Entre na Ro-
da" domingo, às 17h30, no
auditório da unidade.

A peça é uma atividade
lúdica que brinca com a
criatividade, dinamismo e
imaginação do público in-
fantil para estimular o seu
desenvolvimento. 

Durante a apresenta-
ção, as crianças são convi-
dadas a cantar e dançar as
composiçõess que fazem
parte da cultura popular
brasileira. 

Mais tarde, no decorrer
do espetáculo, os inte-
grantes da Cia. Giraso-
nhos utilizam brincadei-
ras de roda, parlendas,

cantigas, adivinhas, trava-
línguas e outros jogos pa-
ra alimentar a inteligência
e a rapidez do raciocínio
da criançada.

O objetivo dos integran-
tes do grupo é fazer com
que as crianças percebam
como é rica a cultura na-
cional e como brincadeiras
antigas podem ser diverti-

das, mesmo que elas se-
jam jogadas fora do mun-
do virtual. METRO SANTOS

No Sesc Santos
(rua Conselheiro Ribas, 136
bairro Aparecida. Tel.: 3278-
9800). Dia 4/12, domingo, 
às 17h30. Entre R$ 1 e R$ 4
Classificação indicativa:  
livre. 

Integrantes ensinam brincadeiras antigas para a criançada

DIVULGAÇÃO

JULINHO BITTENCOURT / DIVULGAÇÃO

A Cia. Arueiras traz para
Sala Experimental do Es-
paço Teatro Aberto, em
Santos, o espetáculo "Au-
rora", sexta-feira, às 21h.

O palco do teatro rece-

be a catadora de lixo Auro-
ra, uma senhora que já
tem uma certa idade e não
consegue mais carregar
tudo aquilo que realmente
necessita para seu confor-

to e comodidade.
Porém, já acostumada

com a falta de espaço, ob-
jetos e comida, a mulher
mostra para o público que
não é necessário ter bens
materiais para poder ter
sonhos e fé.

A peça é uma crítica so-
cial ao universo das pessoas
que não têm condições
ideais de moradia, mas mes-
mo assim utilizam do bom
humor e da sensibilidade
para viver. METRO SANTOS

No Teatro Aberto
(praça dos Andradas 102,
Centro Histórico de Santos -
ao lado do teatro Guarany.
Tel.: 3216-1072). Dia 2/12,
sexta-feira, às 21h. Entre 
R$ 10 e R$ 20. Possui estacio-
namento próximo.

Mulher mostra bom humor mesmo diante da miséria

DIVULGAÇÃO

Roda de Samba do Ouro Verde faz aniversário e homenageia grandes compositores 
Programação contará com exposição, sarau, show e exibição de filme

Músicos fazem homenagem a Cartola, Jacob do Bandolim e Ataúlfo Alves
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Sudoku

por Farini
Os invasores

Participe também no Facebook: www.facebook.com/metrojornal

Web  
Para falar com a redação: leitor.st@metrojornal.com.br

Cruzadas

Leitor fala

Pergunta  

Violência
É ridículo que até hoje haja tantos
casos de violência contra a mulher 
na Baixada. O pior é que muitas delas
sequer denunciam. Caso o fizessem
os números seriam ainda maiores.
Nós somos mulheres inteligentes, 
que conquistamos independência e
não podemos deixar agrassores impu-
nem. Eles precisam ser denunciados e
colocados atrás das grades. 
Não se levanta a mão para uma 
mulher. Um caso pequeno pode 
levar até a risco de morte se não 
denunciado a tempo.
Mariana da Silva, Praia Grande, SP

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

Condephaat arquiva processo de
tombamento de prédio do Belas
Artes. Na sua opinião, o cinema
deveria ser mantido?

@camillavdiniz: Deveria, já que era um
ícone tradicional da cidade de São
Paulo. Agora infelizmente temos uma
edificação vazia e vandalizada.

@alineaurili: Sim, é um cinema que vai
fazer muita falta. Nossa cidade valoriza
cada vez menos a cultura.

@joao_previ: Com certeza! Faz parte da
historia de São Paulo, além de ter filmes
diferentes dos que vemos nos cinemas.
Vai fazer falta!

Áries (21/3 a 20/4)
Você estará sujeito a surpresas repentinas nada agradáveis.
Com isso ficará muito irritado, tente controlar seu mau hu-
mor, pois pode acabar sendo grosso com a pessoa errada! 
Touro (21/4 a 20/5)
Tome cuidado com seu dinheiro! Tente ser econômico e não
gastar muito. Corte tudo que é supérfluo e previna-se, pois
você passará por um momento ruim.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
A viagem ao exterior que você tanto planejou pode acabar
atrasando ou não se realizando. Sua saúde pode apresentar
problemas neste período, se cuide. 
Câncer (21/6 a 22/7)
Este período trará tristeza e depressão. Muitas vezes você
nem terá um motivo para isso, mas vai enxergar tudo negati-
vamente. Combata essa tendência e procure ser otimista.

Leão (23/7 a 22/8)
Esse período te deixará com bom humor e alegria de viver.
Em casa, passa por momentos felizes, o convívio familiar
será positivo e benéfico.  
Virgem (23/8 a 22/9)
É melhor esperar uma fase mais positiva em sua vida para
fazer planos. Você poderá ter problemas com pessoas de
idade. Procure ser calmo com eles. 
Libra (23/9 a 22/10)
Neste período você vai sentir um efeito de solidez e constru-
tividade. Você se tornará mais sério e responsável, e sentirá
que está encarando a vida de forma mais produtiva. 
Escorpião (23/10 a 21/11)
Poderá se entender melhor com pessoas de idade e até ser
prestigiado por elas. Será um bom período para você fazer as
pazes consigo mesmo e ser mais realista. 

Sagitário (22/11 a 21/12)
Sua vida profissional vai passar por um período de elevação e
prestígio. Você pode receber aumentos de salário ou contar
com a boa vontade dos chefes. 
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Sua vida social estará mais alegre. Você participará de festas e
poderá até receber alguma homenagem. Sua personalidade
brilhará mais que o normal e isso o deixará de ótimo humor.  
Aquário (21/1 a 19/2)
Será uma fase confusa e com distrações. Você se sentirá como
um rádio mal sintonizado, pegando duas estações ao mesmo
tempo. Terá dificuldades de concentração e pouca paciência.
Peixes (20/2 a 20/3)
Pode se envolver em intrigas ou mexericos. Poderá se esquecer
de compromissos importantes e pode cair na tentação de con-
tar pequenas mentiras quando a situação for conveniente. 

Tânia Gori é reitora da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa. TEL 11 4994-4327. Rua das Figueiras, 2.146, Sto. André/SP. Atendimentos On-line com a Equipe Tânia Gori: www.taniagori.com.br.  Participe dia 3, às14h, gratuitamente, da palestra “As Práticas do Êxtase”

Horóscopo

Fiscalização
Até hoje não ouví nada a respeito de
fiscalização às bicicletas motorizadas
e elétricas. Hora as vejo andando no
meio dos carros, hora nas ciclovias.
Esses dias, na ciclovia da praia do 
Itararé em São Vicente, um rapaz 
ultrapassava todo mundo com sua bi-
cicleta com motor. Já é hora das pre-
feituras se mobilizarem e multarem
quem comete infrações. Não pode-
mos deixar que trafeguem livre-
mente, sem obedecer leis, veículos
que, assim como carros e motocicle-
tas, também causam acidentes fatais.
Marcelo Galvão, São Vicente, SP

Pesquisa
cria rede
‘pré-social’

Novo sistema é capaz de 
prever movimento dos usuários
As pessoas que se inco-
modam com o lado “fofo-
queiro” do Facebook –
que compartilha cada vez
mais informações após as
últimas mudanças no site
– vão ficar de cabelo em
pé com a possibilidade de
criação de uma rede so-
cial capaz de prever as
ações dos usuários. 

A tecnologia para isso
foi desenvolvida no centro
de pesquisas da Boeing na
Universidade de Illinois.
nos EUA. O sistema, bati-
zado de Jyotish,  desenha
um mapa dos movimentos
das pessoas ao monitorar
as conexões de seus
smartphones criadas por
redes Wi-Fi e Bluetooth,
que têm alcance de 100 e
10 metros, respectivamen-
te. A pequena distância
permite marcar exata-
mente a localização dos
usuários.

O Jyotish foi desenvolvi-
do para prever os movi-
mentos das equipes de
funcionários da Boeing
em suas fábricas de aviões,
mas os pesquisadores já
visualizam a utilização co-
mo rede social. O relatório
dos movimentos e hábitos
dos usuários pode ser usa-
do para criar uma versão
móvel do Facebook, que
permita aos usuários de
uma mesma região criar
um “evento de encontro”.

METRO

Rastreamento será feito pelas 
conexões dos smartphones

MICHAEL NAGLE/GETTYIMAGES

“Como você se
sentiria se todos 
os seus futuros
encontros fossem
previstos antes 
de acontecerem? 
É o sonho de todo
bisbilhoteiro.”
PETER BENTLEY, COLLEGE LONDON
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COPA-2014

Relator 
confirma cota
para ingresso
popular
Relator do projeto 
da Lei Geral da Copa-
2014, o deputado Vi-
cente Cândido confir-
mou ontem que defi-
nirá uma cota para os
300 mil ingressos po-
pulares para o tor-
neio. O Mundial deve
ter aproximadamen-
te três milhões de bi-
lhetes à venda.

Pelas contas da Fi-
fa, devem ser reserva-
dos ingressos a US$
25 (cerca de R$ 50)
para brasileiros que
queiram assistir aos
jogos da primeira fa-
se. Segundo  Cândi-
do, 50% desses ingres-
sos devem ser desti-
nados para idosos e
estudantes e o resto
dividido entre pes-
soas de baixa renda –
pelo critério do Bolsa
Família – índios e de-
ficientes. 

METRO

Ronaldo disse sim à propos-
ta do presidente da CBF, Ri-
cardo Teixeira, e será o ho-
mem forte do COL (Comitê
Organizador Local) da Copa
do Mundo de 2014. Hoje ele
se reúne com Teixeira para
definir os detalhes da transi-
ção e será apresentado ofi-
cialmente amanhã, em cole-
tiva marcada para um hotel
da Zona Sul do Rio de Janei-
ro, às 11h.

O presidente da CBF tem
sido pressionado pela Fifa
para se afastar, ao menos
oficialmente, do comando
do COL. Desde que se tor-
nou um aliado do qatari Mo-
hamed bin Hamman, adver-
sário político do presidente
da entidade máxima do fu-
tebol, Joseph Blatter, o bra-
sileiro se desgastou com a
cúpula da Fifa.

Além de toda a pressão
política do cargo, Ronaldo
terá a responsabilidade de
coordenar os trabalhos nos
12 estádios que receberão
jogos da Copa. O Fenômeno
também deve participar da
discussão sobre os temas
polêmicos da Copa, como a
meia-entrada e o consumo

de bebidas alcoolicas nos es-
tádios. Ter um ex-jogador e
ídolo à frente da organiza-
ção de um Mundial não é
uma novidade. Michel Plati-

ni teve o mesmo cargo na
Copa de 1998, na França, e
Franz Beckenbauer em
2006, na  Alemanha. 

METRO

Renault
Lotus anuncia
retorno de
Raikkonen
A Renault-Lotus anunciou
ontem a contratação do fin-
landês Kimi Raikkonen para
as duas próximas tempora-
das da Fórmula 1. Campeão
de 2007, ele deixou a catego-
ria em 2009, após o fim de
seu contrato com a Ferrari. 

Com isso, as chances de
Bruno Senna continuar na
equipe diminuíram conside-
ravelmente. O piloto agora
disputa uma vaga com o
francês Romain Grosjean e
o russo Vitaly Pretov.

Se as chances de Bruno
reduzem, as de Rubens Bar-
richello aumentam. Isso
porque Raikkonen também
era cotado para tomar a va-
ga do brasileiro na Wil-
liams. METRO

Fenômeno será anunciado amanhã como presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo
de 2014 Ex-jogador participará de decisões sobre os 12 estádios, ingressos e consumo de álcool

Teixeira chama o
síndico: Ronaldo!

Chamado de “Presidente” pelos companheiros na época de Seleção, Ronaldo é o novo comandante do COL

ALAN MORICI/FUTURA PRESS0

“A experiência ele já tem. E acho que
tem condições, sim, de ser um ótimo
executivo para esta tarefa.”
MÁRIO JORGE LOBO ZAGALLO, TÉCNICO DE RONALDO NA COPA DE 1998

Brasil perde a 3ª
na Copa do Mundo
A Seleção masculina de vô-
lei do Brasil sofreu ontem
sua terceira derrota na Co-
pa do Mundo. Em Hama-
matsu, no Japão, pela ter-
ceira fase da competição, a
equipe foi derrotada pela
Sérvia por 3 sets a 1 (25/27,
25/20, 20/25 e  22/25).

Com o resultado, o Bra-
sil, com 16 pontos, perdeu
a terceira posição para a
Itália. A Polônia segue na li-
derança, com 22 pontos, e
a Rússia vem logo atrás,
com 21. Apenas os três pri-
meiros colocados se classi-
ficam para a Olimpíada de
Londres de 2012.

Giba, com 15 pontos, foi
o principal pontuador da
Seleção do técnico Bernar-
dinho. Pela Sérvia, o desta-

que foi o veterano Ivan
Miljkovic, com 22 pontos.

METRO

Giba foi o maior 

pontuador da Seleção 

FIVB/DIVULGAÇÃO

SP terá prova
de seis horas 
AUTOMOBILISMO. A cidade
de São Paulo será sede, a
partir do ano que vem,
de uma das etapas do no-
vo Campeonato Mundial
de Marcas, o Fia World
Endurance Champions-
hip. No dia 16 de setem-
bro, o autódromo de In-
terlagos será palco das
Seis Horas de São Paulo,
uma das oito provas da
categoria – que engloba-
rá também a famosa 
24 Horas de Le Mans, 
na França.

A prova terá carros de
montadoras tradicionais
e será usada como labo-
ratório para as marcas.

METRO

Bolívar ficará
suspenso até
Dodô se 
recuperar 
DECISÃO INÉDITA. O STJD
(Superior Tribunal de
Justiça Desportiva) con-
denou o zagueiro Bolí-
var, do Internacional, a
ficar fora dos gramados
pelo mesmo tempo 
que o lateral esquerdo
Dodô, do Bahia, levar pa-
ra se recuperar de um
rompimento no liga-
mento cruzado do joe-
lho esquerdo. 

O defensor da equipe
gaúcha deu uma entrada
dura no jogador baiano –
que deve ficar cerca de
seis meses afastado dos
campos – em partida da
35ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro. 

METRO

Breves
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Alvo frequente dos marca-
dores que enfrentam o
Santos no Brasil, Neymar
deve ter mais liberdade pa-
ra jogar no Mundial de
Clubes, em dezembro, no
Japão. Pelo menos essa é a
previsão do técnico Muricy
Ramalho, que não acredita
que o atacante sofrerá a
mesma quantidade de fal-
tas que recebe nas partidas
do Brasileiro.

“Não teremos essa difi-
culdade no Mundial. De fa-
zerem rodízio na marca-
ção. Outro dia, foram 40
faltas no Santos e 20 nele.
Mas lá ele vai ter a liberda-
de para jogar, porque jo-
gam um futebol limpo”,

disse o comandante.
O Peixe disputa a semifi-

nal do torneio no dia 14,
contra Monterrey (Méxi-
co), Auckland City (Nova
Zelândia) ou o campeão ja-
ponês – ainda não defini-
do. Depois, dia 18, joga pe-
la final ou na decisão pelo
terceiro lugar. 

Tribunal

Nem só de vitórias vive o
atacante Neymar. O ata-
cante foi derrotado ontem
na Justiça e terá que inde-
nizar o árbitro Sandro Mei-
ra Ricci em R$ 15 mil por
ofensas feitas através de
seu Twitter pessoal. 

O episódio aconteceu

após a derrota do Santos
para o Vitória, em partida
do Campeonato Brasileiro
de 2010. 

Apesar de estar fora do
duelo, o atacante postou
em seu perfil na rede so-
cial a mensagem “juiz la-
drão, vai sair de cambu-
rão”. O fato se deu após o
árbitro marcar um pênalti
contra o Peixe, cometido
por Edu Dracena.

Em sua defesa, o craque
santista alegou que a men-
sagem publicada não foi de
sua autoria, mas de um
amigo que tem acesso ao
seu Twitter.

A defesa ainda não se
pronunciou.  METRO

Joia não deve sofrer 
marcação tão cerrada

O mandatário corintiano
Andrés Sanchez discorda de
Tite. No domingo, o treina-
dor alvinegro afirmou que a
vontade do Palmeiras de ti-
rar o título do Timão, no
clássico entre os dois  no
próximo dia 4, era um sen-
timento “pobre”. Mas San-
chez classificou esse desejo
como normal, parte ineren-
te da rivalidade, e disse que
se fosse o contrário, teria a
mesma pretensão.

“Não tem nada disso, é
natural. No lugar deles, eu
iria querer ganhar de qual-
quer jeito. Até porque ven-
cer o Palmeiras é a melhor
coisa do mundo para qual-
quer corintiano. É o nosso
maior rival”, disse.

Ainda assim, o presidente
não teme o adversário. E a
escrita está ao seu lado:  na
era dos pontos corridos,
desde 2003, o líder na pe-
núltima rodada sempre le-
vou o campeonato.

Foi assim com o Santos
em 2004, o próprio Timão
em 2005, o São Paulo em
2008, o Flamengo em 2009
e o Fluminense em 2010.
Nas outras edições, o cam-
peão foi conhecido antes
mesmo do último jogo. 

As probabilidades tam-
bém estão a favor do time

‘Vencer o Palmeiras é a
melhor coisa do mundo’

Muricy prevê mais
liberdade a Neymar

Treinador acredita que Joia a Vila terá mais espaço
para jogar por conta do estilo mais “limpo” dos rivais

Verdão quer vitória no
clássico para selar paz
O desempenho do Palmei-
ras no segundo turno do
Brasileiro deixou o torce-
dor irritado. Depois de so-
nhar com o título e com
uma vaga para a Liberta-
dores, o alviverde sofreu
com crises – dentro e fora
de campo – e chegou até a
ficar ameaçado de rebaixa-
mento.

Mas os ventos pelos 
lados do Palestra Itália
mudaram de direção.
Após afastar qualquer pe-
rigo de queda para a Série

B, o elenco colocou como
meta bons desempe-
nhos diante de São Paulo 
e Corinthians nas últimas
duas rodadas para selar 
a paz com a torcida. O 
primeiro objetivo foi al-
cançado no domingo, con-
tra o Tricolor, na vitória
por 1 a 0.

Para o duelo contra 
o Timão, o meia Valdí-
via já avisou: “Vencer é
uma questão de honra 
para nós." 

METRO

Torcida espera ganhar
para “salvar” o ano

NELSON ANTOINE/FOTOARENA
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PSG quer Hulk
em 2012 
FORÇA. A imprensa fran-
cesa aponta que o PSG já
se prepara para fazer
uma proposta ao atacan-
te brasileiro Hulk, do
Porto e da Seleção Brasi-
leira. A oferta seria de 
45 milhões de euros (R$
113 milhões).

Embora o valor seja
considerado alto, o presi-
dente do clube portu-

guês, Pinto da Costa, já
deixou claro que só ven-
de o atacante por 100 mi-
lhões de euros (R$ 251
milhões). METRO

Roma disputa
Nilmar com o
São Paulo
REFORÇO. Que o São
Paulo quer Nilmar
não é segredo. Po-
rém, o Tricolor deve-
rá ter a concorrên-
cia da Roma, da Itá-
lia, que já tentou ti-
rar o atleta do Vil-
larreal na última

janela de transferências.
A informação foi dada pe-
lo empresário do atacan-
te, Orlando da Hora: “O
Nilmar quer voltar a bri-
gar por títulos. São Paulo

e Roma têm in-
teresse e são
ótimas alter-
nativas.”

METRO

Breves

MARCOS BEZERRA/FUTURA PRESS
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Rubinho visita o Timão
Corintiano fanático, o piloto Rubens Barrichello es-
teve no CT do Parque Ecológico ontem para lançar
uma corrida de rali que será disputada no Parque
São Jorge. E, mesmo com a fama de azarado, apro-
veitou a ocasião para desejar ‘boa sorte’ ao técnico
Tite na busca pelo título brasileiro.

Na torcida

Piloto da Williams abraça o técnico Tite no CT do clube

do Parque São Jorge. Com
dois pontos a mais que seu
concorrente, o Vasco, o 
Timão tem 88% de chances
de levantar a taça, contra
12% dos cariocas, segundo o
matemático Tristão Garcia.

Que hora!

A semana que antecede a
última rodada começou

com um imprevisto: o ata-
cante Adriano não compa-
receu à reapresentação do
elenco ontem. 

Segundo a assessoria do
clube, o jogador ligou para
a comissão técnica e alegou
uma indisposição intestinal
para não participar da ativi-
dade prevista para o perío-
do da manhã. METRO
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